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In deze fanmail:  

 

Nieuwe locatie  

Trouwauto  

Lanceringen  

Nieuwe website  

Nieuwe locatie  
We zijn verhuisd! Het kantoorpand aan 

de Keulenstraat is verkocht en dus gingen 

we op zoek naar een nieuwe en 

inspirerende locatie. En die hebben we 

gevonden bij Mediavisie! In het 

Communicatiehuis op Brink 90, hartje 

centrum van Deventer. We geven hier 
onze fotografiecursussen en workshops en 

beschikken hier wederom over een 

studioruimte.  

Trouwauto  
Bij een trouwfeest of jubileum wordt het 

bruidspaar meestal vervoerd met een 

luxe limo. De bruid wil graag een 

romantische witte limousine en voor de 

bruidegom mag het wel iets sportiefs 

zijn. Als nieuwe dienst kun je nu ook een 

parelwitte Tesla model S huren bij Puuur 
fotografie, inclusief chauffeur.  

Nieuwe website en flyer  
We zijn even druk geweest met de 

verhuizing naar Brink 90, een nieuwe 

flyer (zie het laatste blad) en de nieuwe 

website met het cursus- en 

workshopaanbod. Voor de zomer wordt 

het aanbod nog verder uitgebreid en 

worden alle workshopdata gepland.  

Interessante fotograaf  

Handige software / app   

Nieuwe flyer  

Tijd voor een cursus bij  

www.puuur-fotografie.nl  

Puuur-fotografie 
E.Tesschenmacherstr.32 
7415CT Deventer  
 
info@puuur-fotografie.nl  

06-22804317  

Last-minute: basiscursus fotografie 

start 11 mei. Aanmelden kan nog 

via de website (klik hier)  

Laatste workshop ‘blauwe uurtje’  
De dagen worden weer langer en het 

wordt dus ook steeds later donker. 

Daarom organiseren we op 27 mei al 
weer de laatste workshop 

avondfotografie om nog optimaal te 

kunnen  genieten van het ‘blauwe 

uurtje’. Schrijf je snel in via de website (klik 

hier).  
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Lanceringen  
Eind mei lanceren we onze nieuwste 

workshop “smartphone fotografie en 

beeldbewerking”. In juni gaan we een 

nieuw cursusjaar aanbod lanceren voor 

de meer ervaren fotograaf, dat start in 

september a.s. Blijf ons volgen!  

 Interessante fotograaf  
Met Google onder het toetsenbord 

liggen inspirerende fotografen onder 

handbereik.  

 

Google eens op Gregory Crewdson.  
Zijn stijl is wat dramatisch en 

cinematografisch.  

Interessante software / app  
Voor iedereen die houdt van technische 

snufjes en speciaal voor de fotograaf die 

eenvoudig fotostacking wil toepassen 

raad ik de www.heliconsoft.com 

software / app Helicon remote aan. 

Hiermee bedien je je camera via je 

smartphone of tablet.  

Fotoreis  
Tijdens de mei vakantie hebben we 

‘veldonderzoek’ gedaan voor een 

fotoreis naar een interessante stad: 

Barcelona.  

 

Barcelona is de hoofdstad van Catalonië 
en bekend van de beroemde architect 

Antoni Gaudí en de topvoetballer Johan 

Cruijff. Barcelona is een rijke stad in vele 

opzichten en als toerist voel je je er zeer 

welkom. De vele architectonische 

hoogstandjes zijn zeer zeker ook  

prachtige kunstwerken, geïnspireerd 

door de natuur.  

 

Voorjaar 2017 plannen we deze fotoreis 
in en gaan we 3 dagen lang de 

prachtige architectuur in Barcelona en 

zeker die van Antoni Gaudí fotograferen. 

Natuurlijk zal er voldoende vrije tijd zijn 

om te genieten van deze prachtige stad. 

Als uitvalsbasis kiezen we voor een 

middenklasse hotel in het centrum van 

de stad, zodat er ook ‘s avonds nog 

volop te genieten zal zijn.  

Puuur-fotografie 
E.Tesschenmacherstr.32 
7415CT Deventer  
 
info@puuur-fotografie.nl  

06-22804317  

Puuur fanmail ook interessant voor 

iemand die je kent? Doorsturen 

mag!  
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Fotografie, cursussen 

en beeldbewerking 

Tijd voor een cursus bij 

www.puuur-fotografie.nl  

Fotografie Beginnerscursus, workshops avondfotografie, natuur/landschap, portret, macro 
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7415CT Deventer  
 
info@puuur-fotografie.nl  

06-22804317  

http://www.puuur-fotografie.nl/cursussen-en-workshops/beginnerscursus-fotografie/
http://www.puuur-fotografie.nl/
http://www.puuur-fotografie.nl/
http://www.puuur-fotografie.nl/
http://www.puuur-fotografie.nl/
http://www.puuur-fotografie.nl/
http://www.puuur-fotografie.nl/cursussen-en-workshops/workshop-productfotografie/
http://www.puuur-fotografie.nl/fotografie-en-beeldbewerking-workshops/avondfotografie/
http://www.puuur-fotografie.nl/cursussen-en-workshops/
http://www.puuur-fotografie.nl/cursussen-en-workshops/

